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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ سپتمبر ٩برلين ــ 
  

  
  

     م سپتمبرــُـــــــنه

  سالروز مرگ يک خائن
  

  :ه ده قرن پيش در بلخ فرمودفکر کنم که حکيم ناصر خسرو بلخی بود، ک
  

  بــه مرگ کسان دل مداريد شاد
  که گردون هميشه نگردد به داد

  
  :و پيش از او، حکيم فردوسی نامور در غزنه ندا درداده بود

  

  به مرگ بدان شادمانی رواست
  رچه تن ما همه مرگ راستـاگ

  
خواه خوش . )١("زادن و مردن" است، يعنی "فتنآمدن و ر"از قوانين ُمسلــّم و خيلی عادالنۀ نظام طبيعت، يکی هم 

به گفتۀ . معلوم است که مرگ تا مرگ تفاوت دارد. شويم و يا خفه، همه می ميريم و هيچ کس زندۀ جاويد نيست
بزرگان مرگ کسانی به مانند کوه هندوکش و سپين غر و سليمان و بابا سنگين است، مگر مرگ کسانی ديگر از بال 

  !!!!!!!سبکترمگس و پر کاه هم 
  

  !!!!!!خوشا به حال کسی که مرگش چنان و وای به حال کسی که مرگش چنين است
    

  :  را نشر کرد، در دل گفتم "مارشال دلگی مشر"سه روز پيش وقتی وبسيات تول افغان خبر مرگ 
دًا رد گرديد و سر و خبر مگر بع. چقدر بد شد که اين جنايتکار به مرگ خود باشندۀ جهنم گشت و همنيشن خائن اعظم

  :باز در دل گفتم . ، باال شد"پوهنتون کيف"گويا از مغز کشور اوکراين و  از " دلگی مشر"کلۀ 
  !!!!!!شايد خداوند منتقم مقدر کرده، که سرنوشت اين جنايت پيشه را خود مردم مظلوم و قربانيان رقم زنند

  
  : بيان کردرا اين طور" خون"ارزش هشت صد سال پيش  )٢(شيخ اجــّل

    

  سراسر زمين ه ملک ــک به مردی 
  نيرزد که يک قطره خون بر زمين

  
  : قسم ياد کرده فرمايد"مردانگی "و" مردی"حضرت سعدی به 

  .که پادشاهی روی زمين  به قطرۀ خونی نمی ارزد که از  بيگناهی  بر زمين ريزد" مردی"قسم به 
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يتکاران را درمييابيم و درمی يابيم که جايگاه جنايتگرانی چون مارشال با معيار شيخ سعدی حاال مرتبِت قاتالن و جنا
  !!!!!دلگی مشر و قائدش، خائن اعظم و ظلمه و انصارشان در کجاست

  
  کيست؟؟؟" خائن اعظم"خواهند پرسيد که 

سردستۀ خائنان ُمعاصر افغانستان است " خائن اعظم. "نده اند، ميدانند که مرادم کيستکسانی که نوشته های مرا خوا
من او را ازين سبب نيز بدين لقب مفتخر ساخته ام، . که امروز ــ نهم سپتمبر ــ سالروز نهم مرگش را تجليل ميکنيم

  : خود بارها گفته بود در حلقۀ دوستان و ظلمۀ"خائن اعظم".  ميدانم"سردستۀ تجزيه طلبان"که او را 
  

 در سرزمينی زندگی کنم، که وقتی خانۀ کسی را تق تق از خداوند ميخواهم« 
  »"څوک يی: " بزنم، از آن طرف نپرسد که 

  
 وطن ما افغانستان "تجزيه طلبی"اينست نمونۀ اعالی .  هم زندگی نکند"پشتون"يعنی که در قلمرو او حتی يک نفر 

   است؛"خائن اعظم"ه چنين سخنی را گفته، و آن هم نه يکبار بلکه باربار، به يقين که عزيز و بجان برابر و کسی ک
  

 !!!!يعنی سردستۀ خائنان و بزرگترين خائن
  

بعض کسان وی را .   بسيار دراز است و افغانان آگاه و واقع بين از آن کامًال مطلعند"خائن اعظم"طومار جنايات 
 :از هر جا هدايت و پول ميگرفت و در خدمت دولتهای مختلف قرار داشت نيز خوانده اند، چه "سِگ هر سوار"
  

در خدمت روسيه و ايران و فرانسه و ممالک آسيای مرکزی و طوری که سرانجام  
  !!!!معلوم گشت، در خدمت  اتازونی نيز
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  :توضيحات
هم در " زادن"يعنی . کلمۀ زيبای دريست که هم بشکل الزمی بکار رفته است و هم در صبغت متعدی" زادن"ــ ١

در ". بدنيا آمدن"و هم به معنای " بدنيا آوردن"نای ، هم در مع"تولد شدن"است و هم در معنای " تولد کردن"معنای 
  .است" مردن"يعنی مقابل "  تولد شدن"و " بدنيا آمدن"مراد از " زادن"متن باال 

و در معنای " جليل"صيغۀ تفضيل ) به تشديد الم بر وزن اشد و اعم و اصم و اعلم و اکبر و افضل" (اجــّل" ــ ٢
" اعلم"، " عام"صفت تفضيل " اعم"، "شديد"صفت تفضيل " اشد"قسمی که است؛ همان " بزرگتر يا بزرگترين"

شديد "است؛ يعنی " فاضل"صفت تفضيل " افضل"، " کبير"صيغۀ تفضيل " اکبر"، " عليم"يا " عالم"صيغۀ تفضيل 
  .تر و شديدترين، عام تر و عامترين، دانا تر يا دانا ترين، بزرگتر يا بزرگترين، فاضل تر و فاضلترين

  

 "!!!بزرگترين شيخ"يعنی " شيخ اجــّل"پس 
  


